TA STÄLLNING TA STÄLLNING
FÖR EN ILO-KONVENTION
MOT KÖNSBASERAT VÅLD
I ARBETSLIVET!
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Gör så här:
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1. Ta en bild på dig själv där du håller
i kampanjskylten.
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2. Lägg upp bilden på instagram,
Twitter eller på facebook. Använd
hashtaggen #StopGBVatWork och
#23days och skriv några ord om
varför du väljer att ta ställning.
Tagga gärna @uniontounion.
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Uppmuntra andra att ta ställning. Ta med en skylt
från seminariet eller ladda ner och skriv ut den från
Union to Unions hemsida.
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LÄS MER
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OM KAMPANJEN OM KAMPANJEN

40-50%

#metoo har äntligen fått upp världens
ögon för det könsbaserade våldet och trakasserier på arbetsplatser i hela världen.
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Det är ett globalt problem och det behöver
en global lösning.

Det är ett globalt problem och det behöver
en global lösning.

I juni 2018 kommer regeringar, arbetsgivarorganisationer och fack från hela världen att diskutera en ILO-konvention och
rekommendation mot könsbaserat våld i
arbetslivet.
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Tyvärr är det fortfarande många länder
som inte är för konventionen och därmed
finns det stor risk att den inte blir av.

av alla kvinnor har upplevt oönskade
sexuella närmanden, fysisk kontakt
eller andra former av sexuella trakasserier på jobbet.

818 MILJONER

.

kvinnor globalt har upplevt sexuellt
eller fysiskt våld - i hemmet, offentlig
miljö eller på jobbet. Det motsvarar 35 %.

Därför behöver vi tillsammans sätta
press och visa att vi tycker det är viktigt
att ILO-konventionen blir verklighet. I 23
dagar, mellan 14 feb - 8 mars bygger vi ett
tryck underifrån i en global kampanj, koordinerad av världsfacket ITUC.
För dig.
För dina systrar i resten av världen.
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kampanjmaterial:

Läs mer och ladda ner
kampanjmaterial:

www.ituc-csi.org/23days

www.ituc-csi.org/23days

www.facebook.com/StopGBVatWork

www.facebook.com/StopGBVatWork

www.uniontounion.org/StopGBVatWork

www.uniontounion.org/StopGBVatWork

